
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVA[IA-çÃO 
lS.06.21 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte um. reuniram-se de 

forma remota. os seus membros e a coordenadora da CPA, Profa. Maria 

Lúcia de Freitas Petrucci Ferreira, que fez a leitura da seguinte pauta: 1.) 

Leitura e aprovação da ata da reunião do dia 25.05.21; 2) Resultados dos 

questionamentos encaminhados à comunidade acadêmica. Discussão. 

Proposta de Projeto de Autoavaliação do triênio 2021-2023; 3.) Visita virtual 

in loco do MEC: dias 17 e 18 de junho; 4) Outros Assuntos. Assim, deu-se 

início ao cumprimento da pauta: 1.) Leitura e aprovação da ata da reunião 

do dia 25.05.21. A coordenadora da CPA fez a leitura da ata da referida 

reunião. que foi aprovada pelos presentes. 2) Resultados dos 

questionamentos encaminhados à comunidade acadêmica. Discussão. 

Proposta de Projeto de Autoavaliação do triênio 2021-2023. A CPA 

encaminhou aos coordenadores de curso. representantes das entidades 

estudantis e aos responsáveis pelos setores técnico-administrativo e equipe 

de limpeza e jardinagem um conjunto de perguntas visando a melhoria do 

processo avaliativo. Os questionamentos colocados para os representantes 

da comunidade acadêmica foram: 1) Os instrumentos aplicados 

representam a vontade da comunidade acadêmica (alunos; professores; 

técnicos administrativos. pessoal da limpeza e jardinagem)? ; 2)A 

comunidade acadêmica (alunos; professores; técnicos administrativos, 

pessoal da limpeza e jardinagem) vê os resultados das avaliações serem 

aplicados? 3)A comunidade acadêmica (alunos; professores. técnicos 

administrativos. pessoal da limpeza e jardinagem) acha que houve 

melhoria na qualidade do ensino, nas instalações/meios de comunicação 
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remoto com os ovofioções reoí12odos? Foi colocado pelo coordenadora 

do CP A. que porte dos resultados jó foram recebidos pelo Comissão no 

entonto. hó resultados que estão sendo aguardados. Após o compilação 

de todos os resultados. o CPA discutiró os mesmos e rncluiró no processo 

ovoliotivo aquilo que entender pertinente . 3.) Visita virtiJal ín loco do MEC: 

dias 17 e 18 de junho. A coordenadora do CPA colocou que hoveró vrsilo 

dos avaliadores do MEC nos dias 17 e 18 de junho poro o autorização do 

curso EoD de Gestão em Logístico. Como o visito seró virtual. o Comissão 

seró avisado por qual plataforma e link de acesso será o reunião. 4) Outros 

Assuntos. A coordenadora do CPA colocou que neslo semana iniciou se o 

avaliação dos docentes (QUAD) o ser realizado pelos alunos Os presentes 

foram questionados pelo coordenadora do CPA se tinham mais algum 

assunto o ser discutido e nodo mais houve poro ser trotado. A reunião foi 

e, ~ :_:p,es~: ,~~a, 'º'. '.ºl"'"º e m,;oodo pelo coa,deoodmo do 
CP _\ ,' -.e f-~~. "-~ > ,.:i:_. ~ Profa. Mono Lucro de Freitas 

Petruc9 Ferreiro 

FACA MP- Fieuldades de campina~ 
Av Alan Tunng. 805 
13083·898 • campinas• SP • fk;i,s1I 


